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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 15-9-20 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
B. Vegt Loco Gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 8 september 2020 
De openbare besluitenlijst dd 8-9-2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 38 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Conceptbegroting 2021  

    Conceptbegroting is besproken. Het is 
een uitgebalanceerd stuk, geen 
inhoudelijke opmerkingen 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Ambtelijke annotaties PHO’s 
regiodag Holland Rijnland 16 09 2020 

 

    Het college heeft kennisgenomen van 
de annotaties voor de regiodag 
Holland Rijnland. 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
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Terugblik op Politiek Forum over de regionale samenwerking. Motie wordt afgewacht. 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-
2024 

 

  Collegebesluit : 1. Van 2021-2024 deel te nemen 

aan het programma 

Cultuureducatie met Kwaliteit 

conform de CMK 3 regeling. 

2. De extra benodigde middelen 

van € 6.750 te dekken uit de 

kostenplaats Kunst en Cultuur. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Aanwijzing lokale publieke media-

instelling 

 

  Collegebesluit : Aangehouden  

 

 5.3 Collegevoorstel : Normenkader accountantscontrole 
actualisatie 2020 

 

  Collegebesluit : 1. Het voor 2020 geactualiseerde 
‘Normenkader voor de 
accountantscontrole op de 
jaarrekening van de gemeente 
Leiderdorp’ ter besluitvorming 
voor te leggen aan de raad. 

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Subsidieaanvraag Lumen en GGZ 
Rivierduinen 2020 

 

  Collegebesluit : 1. Besluiten GGZ Rivierduinen met 
terugwerkende kracht een subsidie 
van €18.321, - toe te kennen voor 
de activiteiten in het kader van de 
collectieve preventieve GGZ in 202. 

2. Besluiten stichting Lumen met 
terugwerkende kracht een subsidie 
van € 11.679, - toe te kennen voor 
de activiteiten in het kader van de 
collectieve preventieve GGZ in 2020 

 

      

 5.5 Collegevoorstel : Algemeen controleplan 2020  

  Collegebesluit : 1. Het Algemeen controleplan 

2020 voor Leiderdorp vast te 

stellen. 

2. Het plan ter informatie toe te 

sturen aan de gemeenteraad en 
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rekenkamer. 

      

 5.6 Collegevoorstel : Mobiliteitsnota's  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 

Mobiliteitsnota's Langzaam 

Verkeer, Openbaar Vervoer en 

Circulatie. 

2. Vaststellen van de Nota van 

Beantwoording. 

3. De Mobiliteitsnota's aan de 

Raad aan te bieden ter 

vaststelling. 

 

      

 5.7 Collegevoorstel : Integraal huisvestingsplan onderwijs 
2021-2026 

 

  Collegebesluit : 1. Het Integraal Huisvestingsplan 

onderwijs (IHP) vast te stellen 

waarin van 2021-2026 

- vijf Leiderdorpse scholen en 

een gymzaal worden 

vernieuwbouwd en 

verduurzaamd tot minimaal 

Bijna EnergieNeutraal Gebouw 

(BENG), waar bij gestreefd 

wordt naar Energieneutraal 

gebouw (ENG); 

- in alle scholen metingen van 

het binnenklimaat worden 

uitgevoerd met als doel de 

luchtkwaliteit in de school te 

brengen naar minimaal Frisse 

Scholen Klasse B; 

- bij het vernieuwbouwen en in 

stand houden van 

onderwijshuisvesting 

circulariteit volgens de 

beoordelingsmethodiek 

‘Circulariteit Prestatie 

Gebouwen’ (CPG) wordt 

nagestreefd; 

- met schoolbesturen en 

kinderopvangorganisatie(s) 

afspraken worden gemaakt 

over 

 * de bekostiging van de 
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verbetering van het 

binnenklimaat en 

circulariteitsmaatregelen;  

* huur en verhuur van 

onderwijs- en opvangruimte; 

 * de openbaar toegankelijke 

buitenruimte; 

* investeringen in 

duurzaamheidsmaatregelen; 

* de opvangfunctie in scholen;   

* de wijkfunctie van scholen. 

2. De gemeenteraad voor te 

stellen de eenmalige kosten 

voor tijdelijke huisvesting en de 

kapitaallasten van de 

benodigde investeringen in 

vernieuwbouwing van deze vijf 

basisscholen op te nemen in de 

gemeentebegroting vanaf 2021. 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
B. Vegt        L.M. Driessen- Jansen   

    


